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А

мериканският
сенатор от Вермонт
Бърни
Сандърс,
който често атакува „милионерите и милиардерите“ и ги обвинява за
несправедливостта в обществото, забогатял значително след издаването на
последните му книги, предадоха агенциите. Доходите на Сандърс са били 1.06
млн. долара през 2016 г. и
1.13 млн. през 2017 г. Поголямата част от сумата са
пари, спечелени от книгите
му „Нашата революция“,
„Къде отиваме оттук нататък“. Бърни Сандърс беше
притискан да публикува
данъчните си декларации,
които според критиците
му разкриват популистката същност на посланията му. Сандърс често заема позицията на „малкия
човек“ срещу богатите и
влиятелните в обществото,
но доброто му материално
състояние повдига въпроса
дали има правото да говори от името на бедните.
Публикуването на данъчните декларации на Бърни
Сандърс и други кандидати за президентския пост
през 2020 г. засили натиска
върху президента Доналд
Тръмп да покаже своите.
Тогава Тръмп отново се
оправда, че не може да
публикува данъчните си
декларации, защото се извършва одит на удръжките, които му е направила
държавата. В отговор обаче данъчната служба на
САЩ обяви, че няма пречка частно лице или компания, която е проверявана,
да публикува данъчните си
декларации. По време на
предишната президентска
кампания Доналд Тръмп
наруши неписаното правило кандидатите за Белия
дом да публикуват данъч-
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Социалистът Бърни Сандърс
се оказа милионер в САЩ
Конгресът отправил призовки до редица банки
заради президента Доналд Тръмп
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ÊÐÈÒÈÊÀ
Доналд Тръмп е подложен на
остри критики от ветерани демократи в Сената заради своите
„отвратителни“ и „срамни“
забележки за конгресмена от
Демократическата партия Илхан
Омар. Бърни Сандърс и Елизабет
Уорън - и двамата кандидати за
номинацията на партията си за
президент, нападнаха държавния

ните си декларации.
Две комисии на Камарата на представителите

глава републиканец в Туитър.
Преди това Тръмп публикува
видео и съответно публикува още
веднъж видео на друг потребител
на социалната мрежа, в които
обект на присмех беше конгресменът от Минесота, която е мюсюлманка. „Илхан Омар е лидер,
който притежава сила и кураж. Тя
няма да се поддаде на расизма и

на американския Конгрес
са отправили призовки
до множество финансови

омразата на Тръмп. Ние също.
Отвратителните и опасни нападки
срещу нея трябва да спрат“, написа Сандърс. Тръмп критикува конгресменката, след като в публичното пространство се появиха
нейни коментари за ислямофобията, с която са се сблъскали
мюсюлманите след атентатите на
11 септември 2001 г.

институции, включително
Дойче банк, за информация за финансите на пре-



зидента на САЩ Доналд
Тръмп, заявиха висши конгресмени от Демократиче-

ската партия, цитирани от
агенциите. „Евентуалното
използване на американската финансова система
за незаконни цели буди
много сериозна тревога.
Комисията за финансовите услуги проучва възможно най-обстойно тези
въпроси,
включително
доколкото те може да засягат президента и негови
сътрудници“, каза председателката на комисията
Максин Уотърс. Председателят на комисията за разузнаване Адам Шиф заяви,
че призовките включват
„приятелска призовка до
Дойче банк.
Финансова
информация от 2018 г. показа задължения на Тръмп към
подразделение на Дойче
банк в размер на поне
130 милиона долара. През
януари, малко след като
демократите
установиха
контрол върху Камарата
на представителите, банката съобщи, че е получила
запитване от двете комисии за връзките й с президента републиканец. В.
„Ню Йорк таймс“, който
първи съобщи за действията на комисиите, заяви,
че призовки са получили
още банките „Ситигруп“,
„Джей Пи Морган Чейс“
и Банк ъв Америка. През
март се разбра, че главният прокурор на Ню Йорк
разследва връзките между
Дойче банк, Инвестърс
банк и няколко проекта на
различни организации на
Тръмп.

Юробанк Фанд Мениджмънт Кампъни (Люксембург) С.А.
Дружество с ограничена отговорност
ул. “Жан Моне” No. 5
L-2180 Люксембург
(“Дружеството”)
СЪОБЩЕНИЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове
договорни инвестиционни фондове, организиран според законите на Великото херцогство Люксембург (“Фондовете”)
Съветът на директорите на Дружеството взе решение с резолюция от 28.02.2019г. за следното:
1. Промяна на метода на публикация
Съобщенията до притежатели на дялове ще бъдат налични на интернет страницата на дружеството (www.eurobankfmc.lu/-Notices-to-Unitholders-). В случаи, когато се изисква от Люксембургското законодателство, публикациите ще продължат да бъдат правени в поне един Люксембургски вестник и в „Регистър за търговия и компании“
на Recueil Electronique des Societes et Associations/RESA (Люксембургския бизнес регистър).
В допълнение, прекратяването на подфонд от Фондовете няма повече да бъде оповестявано в RESA и във вестници, а само ще бъде публикувано на адреса на интернет
страницата, посочена по-горе.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху си осигури
подкрепата на мнозинството в парламента.

Ако се изисква в определени държави на дистрибуция, публикациите ще бъдат правени във вестник или други начини на публикация, изисквани от закона.

Нетаняху си осигури
мнозинство в парламента

2. Промяна на инвестиционната политика
a) Инвестиционната политика на подфонд (ЛФ) ФОНД ДОХОД ПЛЮС $ ще бъде определена както следва (промените са отбелязани в черно):
“Инвестиционната цел на Подфонда е да инвестира активите си предимно в дългови ценни книжа, банкови депозити и инструменти на паричен пазар (основно деноминирани в Долари САЩ или други валути, обвързани с Долари САЩ). Подфондът инвестира в прехвърлими дългови ценни книжа със и без инвестиционен рейтинг (вкл. книжа с
фиксирана и плаваща лихва) като държавни облигации и корпоративни облигации, приети на официален пазар или търгувани на регулиран пазар и деноминирани в Долари САЩ
или други валути хеджирани срещу Долари САЩ, както и в ETFs в облигации като например високодоходни ETFs в облигации отговарящи на изискванията на чл. 41(1) (e) от
Закона от 2010г., структурирани финансови инструменти и финансови деривативни инструменти за целите на ефективното управление на портфейла или хеджиране.
Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в дългови държавни ценни книжа на САЩ. Подфондът цели да поддържа дюрация по-малка от 3 (три)
години. […]“
Права на притежателите на дялове
В сила от датата на публикация на настоящето съобщение, притежателите на дялове, които са засегнати от посочените по-горе промени които не одобряват тези
промени, ще имат възможността да изкупят обратно или да конвертират дяловете си без комисион за период от един месец, приключващ на 18.05.2019г.
Поръчки за обратно изкупуване или конвертиране ще бъдат адресирани до дистрибутора, съгласно условията на проспекта.
Актуализираните проспекти на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове и съответните документи Ключова информация за инвеститорите (КИИ) ще бъдат налични безплатно
на адреса на регистрация на Управляващото дружество и в клоновете на местния дистрибутор – Юробанк България, възможно най-скоро след като Люксембургския
финансов регулатор (CSSF) е издал официалната версия на проспекта, носеща печата на регулатора.

Люксембург, 10.04.2019 г.
Съветът на директорите
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Премиерът на Израел
Бенямин Нетаняху си осигури подкрепата на мнозинство в Кнесета (парламент),
след като „Наш дом Израел“
и Съюзът на десните партии
препоръчаха по време на
официални консултации с
президента Реувен Ривлин
да му предостави мандат за
формиране на следващото
правителство, пише „Таймс
ъв Израел“. 8 от 11-те партии, влезли в Кнесета, представиха препоръките си
пред Ривлин. Така Нетаняху
има подкрепата на нужните
му 61 депутати в 120-мест-

ния парламент. Лидерът на
центристката партия „Синьо
и бяло“ Бени Ганц си осигури 41 места. Настоящият
израелски лидер най-вероятно ще сформира коалиция, в която ще влязат
„Ликуд“ (35 или 36 места),
ултраортодоксалната партия
„Шас“ ( 8 места), ултраортодоксалната „Яхадут ха Тора“
(„Обединен юдаизъм на
Тората“ - 7 или 8 места),
Съюз на десните партии (5
места), дясноцетристката
„Кулану“ (4 места) и вероятно „Наш дом Израел“ (5
места).

